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Américas imaginadas: Haiti, Canada, Brasil... 

 

Licia Soares de Souza 

 

Quando estive na República Dominicana, nos anos 1980, ouvi falar do Haiti como de 

um lugar terrível, com uma pobreza indescritível, um lugar a ser evitado de qualquer forma. 

No entanto, nos meus vinte anos de moradia no Canadá, fiquei tão próxima do Haiti, 

seguindo todos seus problemas sócio-políticos, como se lá estivesse. O Canadá é um dos 

destinos da diáspora haitiana, e o Quebec concentra ainda mais esses imigrantes em razão 

da francofonia. 

O Canadá é um país que sempre esteve preocupado com as transferências culturais 

no contexto das Américas. Atualmente, suscita um interessante debate sobre a formação de 

uma identidade continental, a americanidade, que reflete o encontro de, pelo menos, duas 

culturas nos espaços do Novo Mundo. Enquanto americanização  diz respeito a um processo 

de colonização cultural, por parte dos estado-unidenses, que tende a reprimir as culturas 

locais, a  americanidade segue o percurso contrário pronta a reconhecer a diversidade 

cultural como uma das primeiras características de uma desejada partilha continental. Nesse 

âmbito,  americano é visto como todo habitante do Novo Mundo  construído nas  três 

Américas, e não apenas como o nativo dos Estados Unidos. Falar  de cultura americana, 

nesse contexto,  seria indicar qualquer cultura desdobrada em qualquer país das Américas. 

O que acho interessante é que as reflexões sobre nossa condição americana 

ressurgem, nesse momento da tragédia haitiana, exatamente entre os chamados 

 canadianistas,  em escala nacional. São pesquisadores voltados para os fenômenos de 

 mestiçagem e  hibridismo que não apenas indicam, em níveis diferenciados as influências 

recíprocas entre as diversas culturas que se enfrentaram nas Américas, mas apontam para 

as variadas formas de colonização que aí foram  instauradas. Emanam daí as chamadas 

terceiras culturas, resultado de confrontos, que não são mais européias nem autóctones, e 

sim um novo tipo de manifestação mestiça, aparentada ao que os caribenhos reconhecem 

como a crioulidade e a antilhanidade. No nosso país, a antropofagia cultural mostra 

igualmente os atributos de produtos compósitos que comportam os traços dos 

relacionamentos dialéticos entre dois povos que foram obrigados a se confrontar. 

Diante de tanta cultura mestiçada, a pesquisadora canadianista gaúcha Zila Bernd se 

preocupou em compilar os mitos literários das Américas num Dicionário de  Figuras e Mitos 

Literários das Américas (DFMLA). Observando que todos os dicionários de mitos só mostram 

os greco-latinos e europeus em geral, desconhecendo todos aqueles que migraram e 

ganharam nova vida nos espaços do Novo Mundo ( como Iemanjá por exemplo) que,  trazida 

pelos africanos,  substituiu o imaginário dos homens-peixe nas águas da Baía de Todos os 

Santos e configurou um dos espaços simbólicos dos baianos e dos brasileiros em geral), Zila 

tem capitaneado esse projeto com o objetivo de espelhar a vida mítica dos seres 

americanos, nos três continentes. O trabalho integra vários pesquisadores brasileiros, 

quebequenses e haitianos  que têm mostrado o dinamismo dos mitos na América Francesa. 

Quando lançamos o projeto de organização do Dicionário de Personagens Afrobrasileiros,  na 
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UNEB, contamos com a colaboração de um grande número de pesquisadores canadianistas 

que já possuem essa bagagem para trabalhar com os confrontos e as contradições da 

colonização nas Américas. 

  Nessa grande família americana, recebemos nos nossos congressos da ABECAN 

(Associação Brasileira de Estudos Canadenses), alguns professores haitianos, dentre os quais 

Maximilien Laroche (Université Laval), bastante conhecido nas universidades brasileiras. 

Colaborando com a revista Canadart, da UNEB, Maxi foi mostrando quantas semelhanças 

existem  entre palavras afrobaianas e o créole haitiano. No DFMLA, ele mostra o percurso 

semântico da palavra congolesa Zombi que, fora do Haiti, é um personagem que semeia o 

terror por onde passa, mas lá se multiplica em variados tipos  bons, travessos, femininos; 

um processo contínuo de zombificação das narrativas populares que se cristaliza, entre nós, 

como símbolo de resistência à opressão do colonialismo.  Outro mito é o do Bizango, que 

vem do nome dos habitantes das Ilhas Bissagots, os bissagots, cuja reputação era de um 

povo belicoso. Como portadores de poderes sobrenaturais, os bissagots se apresentam como 

figuras lendárias que tiveram papel simbólico determinante nas lutas que culminaram  na 

revolta dos escravos  de Santo Domingo e na independência do Haiti. Se os mitos são 

narrativas, as aventuras de Mackandal fazem igualmente parte desses motores lendários que 

conduzem povos oprimidos à luta. Mackandal foi um negro que envenenava senhores de 

escravos. Preso e assassinado, se tornou, na mente popular, um metamorfoseador, com 

poderes mágicos, gerando uma mitologia voduesca, na qual representa o espírito tutelar.  

 Nas discussões sobre a realização do dicionário, Maxi lembrou uma coisa bem 

importante: O mito corrige a História, ele traz soluções para os problemas sociais, ocupando 

muitas vezes o lugar de um líder, de um governante ou mesmo de todo um Estado. 

Justamente, pensando em  Mar Morto,  pode-se observar como a rainha do mar, Iemanjá, 

representa a força para pescadores completamente abandonados, sem leis de proteção social 

e sem condições de deixar os filhos nas escolas, que vivem com o sonho de serem  acolhidos 

no reino da sereia. Gerando mitos, os povos de origem africana cultuam uma ancestralidade 

baseada numa religião animista, geocêntrica, à medida que buscam divindades nas forças 

cósmicas. Quanto já se associou o panteão africano ao panteão Greco-latino: Oxun=Afrodite, 

Ogum=Marte, Iansã=Eros, etc. Fala-se mesmo que, a humanidade nascendo na África, os 

gregos, em suas expedições pelo continente, lá se inspiraram para criar uma mitologia que 

ainda hoje influencia estudos tanto de base erudita como popular. 

 Por causa dessa cultura religiosa africanizada, o mundo inteiro falou de uma 

maldição que estaria destruindo o Haiti; mesmo o Cônsul Georges Antoine, no Brasil, 

discorreu sobre as influências maléficas da herança africana para todos os países que 

tenham conservado suas marcas.  Parece-nos, entretanto, que a maldição desses países 

provêm mais dos modelos  colonialistas que instauraram formas predatórias de exploração,  

difíceis de serem vencidas e que se tornaram mais agudas com a globalização e o tráfico de 

drogas. O Haiti foi o primeiro país das Américas a gritar sua independência, após ter sido a 

colônia mais rica do Caribe, em uma época precoce em que o pensamento crítico das 

revoluções anti-coloniais não tinham ainda tido o tempo de ser organizado, principalmente 

com Bolivar. Negros escravos enfrentaram o exército de Napoleão, o que não é pouca coisa. 

 



 

 

 

  O Olho da História, n. 14, Salvador (BA), junho de 2010.                      Licia Soares de Souza 
                                           
 
 É bem verdade que a mentalidade geocêntrica que rege as culturas africanas e 

ameríndias vai de encontro ao pensamento do progresso e do desenvolvimento cujas bases 

tecnológicas estão desestruturando o planeta. Dessa maldição tecnológica, fala-se muito, 

mas pouca coisa se faz contra ela. Mas Dany Laferrière, escritor quebequense, de origem 

haitiana, e que esteve na Bahia em 2007, no  Congresso  da ABECAN, na UFBa., rebate essa 

idéia de que o Haiti recebeu uma punição como  fruto de uma maldição, pois,  se assim o 

fosse,  o Japão estaria também amaldiçoado com todos seus terremotos. Em 2007,  foram 

muitos os estudantes e professores baianos que apreciaram as conferências e conversas 

desse escritor que escapou por um triz de uma morte prematura nesse sismo recente. É 

reveladora sua entrevista, concedida ao jornal francês Le Monde 

(http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/01/16/haiti-le-temoignage-bouleversant-de-

l-ecrivain-dany-laferriere_1292475_3222.html), onde o escritor mostra que os haitianos não 

estão saqueando, mas buscando meios de sobreviver nesse cenário trágico. E Laferrière 

solicita ao mundo que ajude esse povo sofrido, vítima de uma colonização cruel, lembrando 

que, no pensamento da solidariedade interamericana, é necessário um movimento de 

reestruturação de toda essa cultura ancestral,  conservada durante séculos. Como todos 

dizem, pela mídia internacional, o que os haitianos precisam agora é saber que eles são um 

povo admirado nas Américas, pela coragem de ter dado o primeiro grito de independência, 

em uma época pouco propícia. Este grito forma a dignidade de um povo que, mesmo lutando 

por um pouco de água e de comida, nas circunstâncias atuais, tem que ser a base de 

soerguimento do país. 
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